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Staż czy szkolenie - co jest lepsze dla młodych bezrobotnych? Analiza danych administracyjnych 

 

29. marca 2021 r. 

 

Rejestracja 

Warsztat - Spotkanie online na platformie ZOOM 

Które instrumenty wsparcia są skuteczne dla młodych osób bezrobotnych? Aby to sprawdzić, 
przeprowadziliśmy analizę w oparciu o dane administracyjne powiatowych urzędów pracy (system 
CESAR). Celem spotkania będzie zaprezentowanie wyników naszego badania oraz 
przedyskutowanie, jaką rolę mogą odgrywać dane gromadzone w rejestrach administracyjnych dla 
celów badawczych i dla oceny polityk publicznych. Podzielimy się naszymi doświadczeniami oraz 
zaprezentujemy raport, w którym spisaliśmy wskazówki dla osób, które chciałyby z takich danych 
korzystać. Nasze wnioski uzupełnimy o doświadczenia partnerów projektu z Węgier, Hiszpanii i 
Włoch. 

Program: 

10:00 – 10:10 Wstęp i informacja o projekcie „Youth Employment PartnerSHIP”. 

10:10 – 10:25 Sytuacja osób młodych na rynku pracy w Polsce. 

10:25 – 10:40 Przewodnik metodologiczny. Badanie skuteczności polityk publicznych w 
oparciu o dane administracyjne – doświadczenia płynące z analizy danych 
administracyjnych. 

10:40 – 11:10 Co działa, a co nie? Wyniki porównania efektywności sześciu wybranych form 
wsparcia oferowanych osobom młodym przez powiatowe urzędy pracy. 

11:10 – 11:30 Q&A (seria pytań i odpowiedzi). 

  

https://zoom.us/webinar/register/WN_XOuSlW-5TXmihPEwNU9jBw
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Opis zagadnień 

➢ Wstęp i informacja o projekcie. 

➢ Opowiemy o projekcie „Youth Employment PartnerSHIP”, w którym badamy skuteczność 
wsparcia oferowanego osobom młodym na rynku pracy. 

➢ Wyjaśnimy, czym różni się nasze badanie od większości badań ewaluacyjnych 
realizowanych w Polsce. 

➢ Sytuacja osób młodych na rynku pracy 

➢ Nakreślimy sytuację młodych na rynku pracy i uzasadnimy, dlaczego zajmujemy się tym 
tematem. 

➢ Przewodnik metodologiczny – jak badać skuteczność polityk publicznych z wykorzystaniem 

danych administracyjnych? 

➢ Zaprezentujemy „Przewodnik metodologiczny” - dokument, w którym opisaliśmy nasze 
doświadczenia płynące z ewaluacji wsparcia osób młodych na rynku pracy z 
wykorzystaniem danych administracyjnych powiatowych urzędów pracy (system CESAR) 
oraz wskazówki dla zainteresowanych korzystaniem z takich danych.  

➢ Porozmawiamy o zaletach wykorzystywania danych administracyjnych oraz problemach, 
które się z tym wiążą. 

➢ Porównamy nasze doświadczenia z wnioskami z Węgier, Włoch i Hiszpanii – państw, które 
również biorą udział w naszym projekcie. 

➢ Co działa, a co nie? Wyniki analizy, w której: 

➢ Porównaliśmy relatywną skuteczność sześciu wybranych form wsparcia dostępnych w 
powiatowych urzędach pracy dla osób młodych w latach 2015 i 2016: stażu, szkolenia, 
bonu stażowego, bonu szkoleniowego, prac interwencyjnych i robót publicznych. 

➢ Odpowiedzieliśmy m.in. na pytanie: czy osoby, które wzięły udział w robotach publicznych 
poradziłyby sobie lepiej na rynku pracy, gdyby wzięły w innej formie wsparcia.  

➢ Zbadaliśmy trwałość efektów do 3 lat od otrzymania wsparcia. 

 

Warsztat organizowany jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży  
– badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech”. Więcej informacji o 
projekcie tutaj. 
Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, 
na Węgrzech i we Włoszech” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w 
ramach Norway Grants Fund for Youth Employment (Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży 
EEA i Funduszy Norweskich). Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein 
w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie. 

https://ibs.org.pl/research/partnerstwo-zatrudnienia-mlodziezy-badania-ewaluacyjne-w-hiszpanii-polsce-na-wegrzech-i-we-wloszech/

